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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di muka, Penulis menarik 

beberapa kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian pada penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Setiap putusan arbitrase harus dilaksanakan secara suka rela. Apabila 

terdapat pihak yang tidak melaksanakan atau lalai melaksanakan putusan 

arbitrase, maka dapat dimohonkan pelaksanaan eksekusinya. Konvensi New 

York 1958 menjadi aturan dasar pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase 

internasional di Indonesia dan Singapura. Dalam aturan pelaksanaan 

eksekusi arbitrase, di Indonesia diatur dalam Keppres No. 34 Tahun 1981, 

UU No. 30 Tahun 1999, dan BANI Rules and Procedures, sedangkan 

peraturan di Singapura diatur dalam IAA dan SIAC Rules. 

Persamaan utama pada ketentuan kedua negara terletak pada syarat yang 

harus dipenuhi agar putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan. 

Kedua negara menetapkan syarat yang harus dipenuhi antara lain putusan 

arbitrase tersebut menyelesaikan sengketa yang termasuk dalam ruang 

lingkup hukum perdagangan atau ruang lingkup arbitrase dan pelaksanaan 

putusan arbitrase tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum dalam 

negara yang bersangkutan. 

Perbedaan yang utama terdapat pada alasan penolakan pelaksanaan putusan 

arbitrase internasional. Negara Indonesia akan menolak pengakuan dan 
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pelaksanaan putusan arbitrase internasional apabila putusan arbitrase bukan 

termasuk dalam ruang lingkup perdagangan atau arbitrase dan pelaksanaana 

putusan arbitrase internasional tersebut bertentang dengan ketertiban umum. 

Walaupun negara Singapura juga menerapkan kedua alasan tersebut, akan 

tetapi masih ada alasan lain. Apabila putusan arbitrase tersebut dinilai 

mengandung unsur penipuan atau kecurangan dan terdapat hal-hal yang 

melanggar peraturan dasar saat putusan tersebut dibuat, maka putusan 

arbitrase internasional ini juga akan ditolak pengakuan dan pelaksanaannya. 

Perbedaan lainnya yaitu dalam hal jangka waktu pelaksanaan putusan 

arbitrase dan pihak yang menanggung biaya pelaksanaan eksekusi. 

2. Kelebihan dan kekurangan peraturan pelaksanaan eksekusi atas putusan 

arbitrase internasional di Indonesia dan Singapura, terdapat dalam hal 

penetapan jangka waktu maksimum dalam pelaksanaan eksekusi atas 

putusan arbitrase internasional di Singapura maksimal 2 (dua) tahun. Hal ini 

menjadi salah satu kelebihan dalam menyelesaikan sengketa melalui 

arbitrase yang diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dalam jangka 

waktu yang relatif singkat. Kelebihan lain dari penerapan peraturan arbitrase 

di Singapura yaitu tidak adanya upaya hukum kasasi apabila permohonan 

pelaksanaan eksekusi ditolak oleh High Court. Sedangkan di Indonesia 

terdapat peraturan yang mewajibkan lampiran surat keterangan diplomatik 

saat pendaftaran permohonan pelaksanaan eksekusi, sehingga pihak 

pemohon sudah dapat memastikan bahwa terdapat kerja sama secara 

bilateral maupun multilateral antara negara Indonesia dengan negara yang 
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bersangkutan dengan putusan arbitrase internasional. Pihak yang 

menanggung biaya eksekusi telah ditentukan dalam peraturan, sehingga 

tidak perlu menunggu keputusan dari Majelis Arbitrase untuk menentukan 

siapa yang akan menanggung biaya eksekusi. Tidak adanya penentuan 

jangka waktu pelaksanaan eksekusi menjadi salah satu kekurangan peraturan 

arbitrase di Indonesia. Sehingga para pihak tidak dapat memastikan kapan 

penyelesaian sengketa tersebut akan berakhir. Kekurangan dari pelaksanan 

eksekusi di negara Singapura terdapat dalam hal tidak adanya penentuan 

pihak yang akan menanggung biaya eksekusi sejak awal pendaftaran 

permohonan eksekusi. Sehingga masih tidak ada suatu kepastian apakah 

pihak pemohon atau pihak termohon yang akan menanggung biaya eksekusi 

tersebut. 

3. Ketentuan pelaksanaan eksekusi atas putusan arbitrase internasional di 

negara Singapura mempunyai tata cara yang lebih sederhana dengan 

memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang menyelesaikan sengketa 

melalui arbitrase. Negara Singapura dengan tegas mencantumkan batas 

jangka waktu bagi para pihak yang melaksanakan putusan arbitrase, hal 

tersebut menjadikan peraturan di negara Singapura memberikan kepastian 

hukum yang lebih bagi para pihak. 
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B. Keterbatasan 

Dalam menyusun penelitian dalam skripsi ini, Penulis menghadapi 

beberapa kendala, antara lain : 

1. Keterbatasan bahasa, di mana terdapat istilah-istilah yang dikenal pada 

ketentuan negara lain, namun tidak dikenal dalam ketentuan negara kita. 

Terdapat pula istilah-istilah sama namun mengandung pengertian yang 

berbeda, demikian sebaliknya istilah yang berbeda tetapi mengandung 

pengertian yang sama. Hal tersebut cukup menjadi kendala bagi Penulis 

dalam melakukan penelitian ini. 

2. Keterbatasan waktu, di mana penelitian ini menggunakan metode 

perbandingan hukum dilakukan dengan memperbandingkan ketentuan 

hukum nasional di negara Indonesia dan negara Singapura. Penulis harus 

menyediakan waktu lebih untuk mempelajari ketentuan hukum nasional 

negara Singapura. 

3. Bahan hukum, di mana dalam menyusun laporan tersebut Penulis sulit 

mendapatkan referensi yang berhubungan dengan topik yang Penulis angkat 

dalam penulisan skripsi tersebut, khususnya bahan hukum yang 

berhubungan dengan peraturan arbitrase di negara Singapura. 

 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan atas hasil penelitian sebagai jawaban atas 

permasalahan yang diteliti, maka Penulis memberikan saran kepada 

Pemerintah negara Indonesia yaitu disarankan agar : 
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1. Dapat memberikan jangka waktu pelaksanaan eksekusi atas putusan 

arbitrase internasional kepada para pihak, sehingga pihak yang lain 

mempunyai suatu patokan waktu dalam menyelesaikan putusan sengketa 

yang dihadapi. 

2. Mempertimbangkan kembali apakah permohonan pelaksanaan putusan 

arbitrase yang ditolak apakah masih tetap diberikan kesempatan untuk 

melakukan upaya kasasi lagi. 

Penulis juga memberikan saran kepada Pemerintah negara Singapura 

yaitu disarankan agar : 

1.  Dapat menambahkan dokumen yang harus dilampirkan pada saat 

pendaftaran permohonan pelaksanaan eksekusi atas putusan arbitrase. 

Khususnya surat keterangan diplomatik yang menyatakan bahwa negara 

yang bersangkutan sama-sama mempunyai kerja sama baik dalam hal kerja 

sama bilateral maupun multilateral mengenai pelaksanaan eksekusi atas 

putusan arbitrase internasional. 
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